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voorgevel

Terminologie

gevel die naar de straat en/of het openbaar domein gericht is
achtergevelbouwlijn

voorgevellijn

denkbeeldige lijn die de minimale afstand tussen de achterste perceelsgrens en de
achtergevel vastlegt

denkbeeldige lijn die gevormd wordt door de voorgevel of voorgevels door te trekken tot op de zijgrenzen van het goed

bezettingsgraad

voorgevelbouwlijn

verhouding tussen de bebouwing op een terrein en de terreinoppervlakte

denkbeeldige lijn die de minimale afstand tussen rooilijn en voorgevel vastlegt

bouwhoogte
afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van een gebouw
constructie
een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond
ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds
erfscheiding
fysieke afscheiding tussen twee eigendommen of tussen een eigendom en het
openbaar domein bedoeld om een eigendom af te sluiten
gebouw
bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of gedeeltelijk
met muren omsloten is
hoofdbestemming
de belangrijkste toegelaten activiteit binnen één bestemmingszone
ingedeelde inrichtingen of activiteiten
inrichtingen of activiteiten zoals opgenomen in de VLAREM-indelingslijst
rooilijn
huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen, al dan niet vastgelegd door een rooilijnplan
tankpunt
verdeelpunt waar één of meerdere types brandstof worden aangeboden en waarbij
maximum één voertuig zich gelijktijdig kan bedienen
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Art. 0
Om de beoogde bestemming en inrichting van de transportzone positief te kunnen beïnvloeden,
wordt voor het gehele plangebied van het RUP een recht van voorkoop gevestigd.
Zie aanduiding op plan:

Algemene bepalingen

1 Recht van voorkoop
Op het gehele plangebied is een recht van voorkoop zoals bedoeld in de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening van toepassing. Volgende
instanties zijn begunstigd met het recht van voorkoop, volgens onderstaande
rangorde:
 (1) Stad Hoogstraten
 (2) IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen)
Dit recht van voorkoop gaat in bij de inwerkingtreding van het plan en geldt voor
een termijn van 15 jaar.

De maatregelen inzake waterhuishouding moeten duidelijk worden aangegeven en beschreven in
elk vergunningsaanvraagdossier en worden gerealiseerd ten laatste tegelijk met de voltooiing van
de bouwwerken bepaald in de stedenbouwkundige vergunning.
Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bijvoorbeeld:
- maximaliseren van het hergebruik van hemelwater (bijv. i.f.v. productieproces, sanitair water,
etc.) , het opleggen van groendaken, etc.
- waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen;
- het aanleggen van infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, etc.
Bij de inrichting van het terrein is het nodig om maatregelen te treffen om verontreiniging van het
oppervlakte- en grondwater te vermijden. Dit is een aandachtspunt bij alle verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging (bijv. parkings, laad- en loskades, etc.), maar in het bijzonder bij tankstations moeten er afdoende maatregelen worden genomen. Voor verdeelstations
zijn er in de Vlarem-wetgeving hieromtrent al duidelijke regels opgelegd waaraan voldaan moet
worden: “De bevoorradingsstandplaats van de motorvoertuigen voor gevaarlijke vloeistoffen van
groep 1 bevindt zich steeds in de open lucht en op het terrein van de inrichting. De vloer van de
voormelde standplaats is vloeistofdicht en voldoende draagkrachtig en voorzien van de nodige
hellingen en eventueel opstaande randen, zodat alle gemorste vloeibare brandstoffen afvloeien
naar een collector en overeenkomstig de reglementaire bepalingen worden verwijderd.” (Vlarem II
Art. 5.6.2.1.5. §1.)
Het is nodig dat de vloeistofdichte vloer bij de verdeelslangen voldoende groot is, zodat ook gemorste brandstof die mogelijks aan de banden blijft kleven en zo verspreid wordt over de afritten
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2 Integraal waterbeheer
 De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een
volledig gescheiden stelsel.
 Inzake hemelwaterbeheer geldt volgende volgorde van prioriteit:
 Hemelwater dient maximaal hergebruikt te worden;
 Hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, dient maximaal ter plaatse te
infiltreren;
 Hemelwater dat niet kan infiltreren, dient te worden gebufferd met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of een openbare RWA.
 Dimensionering van buffercapaciteit en afvoerdebieten dient te gebeuren
volgens de meest actuele code van goede praktijk voor integraal waterbeheer; dimensionering van afvoerdebieten moet afgestemd zijn op de ontvangende waterloop en dit conform eventueel advies van de waterbeheerder. Bij
dimensionering van de buffercapaciteit moeten zowel runoff als gevolg van
nieuwe verharding als eventueel verlies aan bestaand waterbergend vermogen in rekening gebracht worden.
 De nodige voorzieningen dienen getroffen te worden in functie van effectiviteit
van de bufferende werking.
 De bepalingen met betrekking tot hergebruik, infiltratie en buffering worden
gerealiseerd hetzij individueel door de bedrijven, hetzij door de ontwikkelaar,
hetzij een combinatie van beide.
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afvloeit naar een collector.
Verstoring van grondwaterstromen moet worden vermeden. Om permanente bemaling van
grondwater te voorkomen moeten in nattere gebieden en gebieden gevoelig voor grondwaterstromen ondergrondse constructies ondoorlatend uitgevoerd worden.

 Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen genomen worden
om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te
vermijden.
 Bij bemalingen moeten maatregelen getroffen worden om significante schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te vermijden.
3

Er dienen maatregelen te worden genomen om hinder naar de omgeving te beperken. Buitenverlichting moet zo geplaatst worden dat de impact op de omgeving tot een minimum beperkt wordt.
Voorbeelden van storende installaties: ventilatoren, airco, machines met aanzienlijke geluids- of
stofproductie...

Bestaande vergunde functies of activiteiten die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften,
blijven toegelaten in de zone.
Voor bestaande activiteiten of inrichtingen die vanuit de geldende milieuwetgeving vergunningsplichtig zijn en die afwijken van de voorschriften van het RUP, geldt dat deze enkel mogen worden
voortgezet zolang de bestaande milieuvergunning of omgevingsvergunning nog geldig is. Op het
moment dat de vergunning verloopt, dienen de activiteiten die strijdig zijn met het RUP te worden
stopgezet. Het is niet mogelijk om voor de afwijkende activiteiten of inrichtingen de duur van de
milieuvergunning of omgevingsvergunning te verlengen.
Bestaande gebouwen of andere constructies die afwijken van de toegestane inrichtingsmogelijkheden kunnen behouden blijven. Uitbreidingen aan deze gebouwen zijn eveneens mogelijk, maar
moeten dan sowieso wel volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Een uitbreiding mag ook
niet leiden tot een groter gebouw dan normaalgezien gerealiseerd kan worden volgens de voorschriften.
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Hinderaspecten

Alle werken en handelingen moeten zodanig uitgevoerd worden dat de hinder
naar de omgeving tot een minimum beperkt wordt.
Lichthinder dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden door te kiezen voor
gerichte verlichting.
4 Afwijkingsbepalingen
Bestaande functies die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften mogen
worden voortgezet mits zowel de functie als het gebouw waarin de functie is
ondergebracht, hoofdzakelijk vergund zijn. Voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften geldt dat deze enkel
mogen worden voorgezet voor de duur van de op het moment van goedkeuring
van onderhavig RUP bestaande milieuvergunning of omgevingsvergunning voor
de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Bestaande constructies die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften,
kunnen behouden blijven mits ze hoofdzakelijk vergund zijn. Aan deze constructies zijn onderhoudswerken, stabiliteitswerken en verbouwingswerken toegestaan. Uitbreiding of herbouw is uitsluitend toegestaan volgens de stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende zone. Een uitbreiding mag niet leiden
tot een groter bouwvolume dan normaalgezien volgens de voorschriften van de
zone gerealiseerd kan worden.
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De overdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied’ op het gewestplan evenals het gewestelijk RUP
“Zone voor windturbines Meer – Hoogstraten” worden in het plangebied behouden.
Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de voorschriften van het voorliggende RUP en de
voorschriften van de bovenvermelde elementen, dan primeren de voorschriften van deze laatsten.
De strijdige voorschriften van dit RUP worden immers voor het grondgebied waarop de gewestplanoverdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied” of het gewestelijke RUP “Zone voor windturbines
Meer – Hoogstraten” betrekking heeft, opgeheven. De bepalingen in dit RUP die niet strijdig zijn,
blijven onverminderd van toepassing.
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Relatie met bestaande hogere planningsinstrumenten in het plangebied

Het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan heft in het plangebied het gewestplan
op, met uitzondering van de overdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied”.
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zone voor windturbines Meer - Hoogstraten” wordt in het plangebied niet opgeheven en blijft er aldus integraal van
toepassing.
De voorschriften van de overdruk “reservatiedienstbaarheidsgebied” op het
gewestplan en de voorschriften van het gewestelijk RUP “Zone voor windturbines Meer – Hoogstraten” heffen, voor het grondgebied waarop ze betrekking
hebben, de bepalingen van het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan op, voor
zover ze er strijdig mee zijn.
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Art. 1

Zone voor transport, distributie en logistiek
Categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid”

Bestemming
De transportzone te Meer is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek. Het is tevens in eerste instantie gericht op ruimte-extensieve ondernemingen die
moeilijker op andere terreinen een voldoende grote oppervlakte kunnen vinden.
Naast de traditionele activiteiten in de sector, kan de transportzone ook ruimte bieden aan secundaire activiteiten. Zo worden ook de ‘value added logistics’ (VAL) en ‘value added services’ (VAS)
toegestaan in de zone. Dit zijn logistieke diensten die een logistieke dienstverlener aanbiedt aan
de klant, naast de basislogistieke activiteiten zoals transport en opslag. VAL-activiteiten zijn diensten met betrekking tot de goederenstroom. Voorbeelden hiervan zijn labellen, klantspecifiek
assembleren, (her)verpakken, toevoegen van handleidingen, etc. VAS-activiteiten zijn diensten
met betrekking tot de informatiestroom. Voorbeelden hiervan zijn ordermanagement, douanebeheer, etc.
Gelet op de ligging van de transportzone aan de grens tussen België en Nederland, zijn ook douane-entrepots toegestaan.

Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met volgende hoofdactiviteiten:
 op- en overslag;
 voorraadbeheer;
 groepage;
 fysieke distributie;
 logistiek;
 groothandel gerelateerd aan transport, distributie en logistiek;
 value added logistics en services;
 douane-entrepots.

Een beperkte oppervlakte voor gerelateerde representatieve bedrijfsruimten (zoals bedrijfskantoren en toonzalen), is toegelaten op voorwaarde dat deze activiteiten geen loketfunctie hebben
noch autonoom zijn.
Voor elk bedrijf is ook één bedrijfswoning toegelaten indien deze geïntegreerd wordt in de bedrijfsbebouwing. Een afzonderlijke woning met een residentiële uitstraling is niet wenselijk binnen
het bedrijventerrein.

Per bedrijf zijn volgende activiteiten toegestaan als complementaire functie:
 aan het bedrijf gerelateerde representatieve bedrijfsruimten;
 één bedrijfswoning.

De vestiging van bedrijvigheid die niet gerelateerd is aan de sector van transport, distributie en
logistiek zijn niet toegestaan in de transportzone. Autonome kleinhandel en niet-complementaire
kantoren zijn evenmin toegestaan.
In het plangebied situeert zich één Seveso-inrichting (hogedrempelinrichting), met name Oostvogels Logistics. Dit kan in het bedrijventerrein gevestigd blijven. Nieuwe inrichtingen zoals bedoeld
in het “Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken” worden echter niet meer
toegestaan binnen het plangebied.

Volgende activiteiten zijn niet toegestaan:
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autonome productie en verwerking van goederen;
autonome kleinhandel;
autonome kantoren;
nieuwe Seveso-inrichtingen.
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Voorbeelden van ondersteunende dienstverlenende bedrijven zijn een vrachtwagentankstation,
een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-/postloket, etc.
Voorbeelden van hernieuwbare duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, etc.
Onder openbare verharde ruimten wordt verstaan: straten, pleinen, parken, parkeervoorzieningen,
...
Onder openbare groene ruimten wordt verstaan: graspartijen, bermen, groenvoorziening, ...
Voorbeelden van openbare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare (sfeer)verlichting,
bushokjes, fietsenstallingen en ander straatmeubilair. Voorbeelden van openbare nutsvoorzieningen zijn technische elektriciteitscabines, verdeelkasten, constructies en infrastructuur m.b.t. de
waterhuishouding (bijv. bufferbekkens, waterzuivering,…), etc.

Op het bedrijventerrein zijn tevens volgende activiteiten en voorzieningen toegestaan, voor zover ze de algemene bestemming van de zone niet in het gedrang
brengen en de goede ruimtelijke ordening niet schaden:
 ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport, distributie
en logistiek in de daartoe afgebakende zone (cf. Art. 1.1);
 niet aan de grond gebonden agrarisch medegebruik;
 installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie;
 openbare verharde en groene ruimten;
 openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen.

Inrichting
Alle werken en handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de
bestemming zijn toegelaten voor zover de goede ruimtelijke ordening niet geschaad wordt en voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaarden.
Inrichting – specifieke bepalingen voor bedrijven
Dit luik van de voorschriften is uitsluitend van toepassing voor de eigenlijke bedrijven in de
sector transport, distributie en logistiek. Voor de aan de hoofdbestemming verwante activiteiten en voorzieningen gelden deze voorschriften niet.
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Dit luik van de voorschriften is van toepassing voor bedrijven met volgende
hoofdactiviteiten:
 op- en overslag;
 voorraadbeheer;
 groepage;
 fysieke distributie;
 logistiek;
 groothandel gerelateerd aan transport, distributie of logistiek;
 value added logistics en services;
 douane-entrepots.
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Uit de studie ‘ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en
logistiek in Vlaanderen’ blijkt dat voornamelijk grotere transport-, distributie of logistieke bedrijven
zich vestigen op een bedrijventerrein. Tevens komt in de studie naar voor dat de oppervlakte van
ondernemingen in de sector sterk varieert, maar dat de mediaan toch al 1 ha bedraagt.
Gelet op het voorgaande, wordt de transportzone in eerste instantie gereserveerd voor meer
omvangrijke ondernemingen die elders moeilijk een voldoende grote grond met een dergelijk
goede ontsluiting kunnen vinden. Hiertoe wordt in de voorschriften een minimale perceelsgrootte
opgelegd.
Voor minder omvangrijke ondernemingen wordt eveneens ruimte geboden in de transportzone,
doch uitsluitend indien ze met meerdere bedrijven gegroepeerd worden op één bedrijfskavel. Op
deze manier wordt de eigendomsstructuur niet al te sterk versnipperd, en blijft de mogelijkheid
behouden om op de kavel ook één groter bedrijf te huisvesten. In ieder geval geldt er ook een
minimale vloeroppervlakte per bedrijf om te vermijden dat er te kleine units voorzien worden die in
se minder geschikt zijn voor de eerder ruimte-extensieve bedrijfsactiviteiten in de sector transport,
distributie en logistiek.
Voor bestaande percelen die voor de inwerktreding van het RUP een kleinere perceelsgrootte
hebben, is eveneens een uitzondering voorzien. Het is evenwel niet mogelijk om deze verder op
te delen in kleinere percelen. Dan worden er immers nieuwe percelen gecreëerd en is de bepaling
over de minimale perceelsgrootte wel van toepassing.

2
In functie van een duurzaam ruimtegebruik moet minimum een bepaald aandeel van de beschikbare oppervlakte per bedrijfsperceel functioneel benut worden door het bedrijf in functie van de
eigenlijke bedrijfsactiviteiten. Op deze manier wordt er op toegezien dat de beschikbare ruimte in
de transportzone zo intensief mogelijk benut wordt.
Voor bestaande bedrijven in de zone is een uitzondering op de minimale bezettingsgraad mogelijk.

Bestaande bedrijven krijgen de mogelijkheid om de bedrijfsbebouwing naar de toekomst uit te
breiden tot tegen de vrije zijdelingse perceelsgrens, mits de eigenaar van het belendende perceel
en de brandweer zich hiermee akkoord verklaren.
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Perceelsbezetting
de

Per bedrijfsperceel moet tussen voor- en achtergevelbouwlijn minstens 2/3
functioneel benut worden.
Voor bestaande, vergunde bedrijven die voorafgaand aan de inwerktreding van
het RUP een beperkter aandeel van het perceel functioneel benutten, is een
uitzondering mogelijk.

3
Binnen de transportzone wordt de mogelijkheid geboden om zowel vrijstaande als gekoppelde of
gesloten vormen van bebouwing te voorzien.

Perceelsgrootte

De perceelsgrootte bedraagt minimum 5000 m².
Het is toegestaan om op één perceel meerdere bedrijven te vestigen op voorwaarde dat elk bedrijf een minimale vloeroppervlakte van 2500 m² heeft.
Voor bestaande percelen die vóór de inwerktreding van het RUP kleiner zijn dan
de vooropgestelde minimale perceelsgrootte, geldt de minimale perceelsgrootte
van 5000 m² uitzonderlijk niet.

Bebouwingswijze

Bedrijfsgebouwen zijn toegestaan in vrijstaande, gekoppelde of gesloten bebouwing.
De evolutie van gekoppelde bebouwing naar gesloten bebouwing en van vrijstaande bebouwing naar gekoppelde of gesloten bebouwing is toegestaan door
de zijtuinstro(o)ken te bebouwen.
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Plaatsing van de gebouwen

De inplanting van de vrijstaande gevels van de bebouwing binnen het bedrijventerrein dient in
functie van de ruimtelijke kwaliteit alsook in functie van specifieke gebruiksmodaliteiten aan bepaalde voorwaarden te beantwoorden:
- Om een ordelijk en kwalitatief straatbeeld te verkrijgen wordt aan de voorzijde van de bedrijfspercelen ruimte vrijgehouden. De opgelegde minimale afstand tot het openbaar domein creëert
de nodige ademruimte in het bedrijventerrein. Deze ruimte wordt bij voorkeur aangelegd als een
kwaliteitsvolle publiek toegankelijke voortuinzone.
- Bij hoekpercelen dient enkel aan de eigenlijke voorzijde van het gebouw minimum 15 m ruimte
te worden vrijgehouden.
- Om ruimtelijke accenten te leggen in de bouwvolumes en een dynamisch straatbeeld tot stand
te brengen, wordt wel toegestaan om over 1/3de van de perceelsbreedte een uitbouw met een
diepte van maximum 7 m te voorzien voorbij deze grens. Deze uitbouw is evenwel enkel toegestaan voor representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning.
- Opdat het laden en lossen gegarandeerd op eigen terrein kan plaatsvinden, wordt opgelegd dat
gevels met laad- en loskades een minimale afstand van 25 m dienen te respecteren. Deze afstand is afgestemd op de lengte van trekkers met oplegger, en houdt ook rekening met de nodige manoeuvreerruimte. Voor kleinere poorten die niet bedoeld zijn voor trekkers met oplegger,
geldt deze afstandsregel niet; hiervoor is een afstand van minimum 15 m voldoende.
- Aan de oostelijke zijde van de transportzone, moet in elk geval minstens een bouwvrije strook
van 30 m breed gevrijwaard worden (cf. KB 04.06.1958).

De afstand van de voorgevel tot de rooilijn bedraagt minimum 15 m, behoudens
volgende uitzonderingen:
 Bij een hoekperceel bedraagt de afstand van de ondergeschikte voorgevel tot
de rooilijn minimum 6 m.
 Over maximum 1/3de van de perceelsbreedte kan een uitbouw voorzien worden tot op 8 m van de rooilijn. Deze uitbouw is uitsluitend toegestaan in functie van representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning.
 Voor geveldelen waarin laad- en loskades voorzien worden, bedraagt de
afstand van poort tot de rooilijn minimum 25 m. Het is toegestaan om de ruimte boven de laad- en loskades te overbouwen tot op 15 m afstand tot de rooilijn.
In elk geval moet de afstand tot de grens van de autosnelweg minimum 30 m
bedragen.

- Vrijstaande zij- en achtergevels dienen in functie van de brandveiligheid een minimale afstand
te bewaren ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of de groenbuffer. Op deze manier wordt
de toegankelijkheid voor brandweerwagens gegarandeerd. Voor deze gevels bedraagt de afstand minimum 4 m.
De brandweer kan op voorgaande afstandsregel wel uitzonderingen toestaan of zo nodig strengere afstanden opleggen. Dit kan bijvoorbeeld in volgende gevallen:
- Kleine gebouwen hoeven niet steeds langs alle zijden van het gebouw bereikbaar te zijn. Hier
is de minimumafstand van 4 m bijgevolg niet altijd van toepassing.
- Omheen de gebouwen moeten één of meerdere veilige en doelmatige opstelplaatsen voorzien worden die te allen tijde vlot bereikbaar moeten zijn voor voertuigen van de brandweer.
Deze mogen zich uiteraard niet bevinden op de brandweg, aangezien ze de doorgang van
andere brandweerwagens niet mogen belemmeren. Ter hoogte van deze opstelplaatsen zal
de minimale afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of de buffer bijgevolg steeds
groter moeten zijn dan 4 m.
- Ook doodlopende (brand)wegen moeten breder zijn dan 4 m, opdat toekomende en vertrekkende voertuigen elkaar kunnen kruisen.
- Etc.

Tenzij anders overeengekomen met de brandweer, bedraagt de afstand van
vrijstaande zij- en achtergevels ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of een
groenbuffer of groenscherm minimum 4 m.
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Schematische weergave van de afstandsregels

5
Er wordt een minimumhoogte vastgelegd voor de bebouwing opdat al de gerealiseerde gebouwen
in de transportzone marktconform zouden zijn. Zo kan bij stopzetting van een bedrijf de vrijgekomen infrastructuur snel terug herbenut worden.
Van de minimale bouwhoogte kan in bepaalde gevallen worden afgeweken indien dit nodig zou
zijn. Voorbeelden waarbij een kleinere bouwhoogte mogelijk is: sprinklertanks, nutscabines, portiersloge, etc.
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Afmetingen van de gebouwen

 De bouwhoogte bedraagt minimum 7 m. Van de vooropgestelde minimumhoogte kan worden afgeweken in volgende gevallen:
 indien omwille van technische redenen noodzakelijk;
 bij ondergeschikte bijgebouwen, constructies of gebouwonderdelen.
 Voor bedrijven gelegen aan de rand van het bedrijventerrein, met uitzondering van de bedrijven langsheen de autosnelweg, moet de bouwhoogte begrepen zijn binnen een hoek van 45° gemeten vanaf een hoogte van 7 m op 4
m van de perceelsgrenzen aan de rand van het bedrijventerrein.
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Schematische weergave van de regels m.b.t. bouwhoogte

6
Voor nieuwe bedrijfsbebouwing zijn platte of zeer licht hellende daken mogelijk. De dakhelling
wordt bewust beperkt opdat de dakoppervlakte optimaal benut kan worden voor de opvang van
hemelwater ten dienste van hergebruik, de inrichting van groendaken ten dienste van waterberging en de plaatsing van zonnepanelen en/of cellen.
Voor de delen met de representatieve bedrijfsruimten – die meestal een eerder beperkte oppervlakte beslaan – is deze beperkte dakhelling niet verplicht. De vrijere dakvorm kan mede worden
ingezet om deze delen als architecturale accenten in de bebouwing uit te spelen.
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Dakvorm

 De dakhelling is kleiner dan 15°.
 Een uitzondering is mogelijk voor het gedeelte met de representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning.
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7

De zone is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek.
Gerelateerde functies zijn toegestaan, maar mogen slechts een beperkt aandeel van de bebouwing in beslag nemen.

De architecturaal meer aantrekkelijke functies (i.e. representatieve functies en de bedrijfswoning)
worden aan de voorzijde van de bebouwing ingericht. Op deze manier worden monotone, kale
gevelpartijen vermeden en bekomt men een meer aantrekkelijk straatbeeld. Een uitzondering op
dit principe is mogelijk indien het praktisch gezien niet mogelijk is om deze functies aan de voorzijde te voorzien (bijv. te weinig ruimte aan voorzijde) of indien deze functies in de bestaande
toestand elders gesitueerd zijn op het bedrijfsperceel. In het laatste geval moet het immers ook
mogelijk zijn om uitbreidingen te voorzien aansluitend op de bestaande voorzieningen.
Voor de representatieve bedrijfsruimten en de bedrijfswoning worden maximale afmetingen opgelegd. Deze moeten qua omvang immers verhoudingsgewijs ondergeschikt blijven aan de eigenlijke bedrijfsactiviteiten.

8
Om tot een speelser en meer aantrekkelijk straatbeeld te komen binnen het bedrijventerrein is het
wenselijk dat de representatieve bedrijfsruimten op een andere manier worden vormgegeven dan
de overige bedrijfsruimten (zoals de bedrijfshal). Dit is o.a. mogelijk door dit deel van het gebouw
vooruit te bouwen (zie ook bepalingen plaatsing van de gebouwen), door een ander gevelmateriaal te gebruiken, door een afwijkende bouwhoogte te voorzien (zie ook bepalingen ‘afmetingen
van de gebouwen’), door een bijzondere volumewerking, etc.

Referentievoorbeelden waarin het hiervoor omschreven principe toegepast werd
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Architectuur en materiaalgebruik

 De architectuur van de gebouwen wordt zodanig opgevat dat er een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen de representatieve bedrijfsruimten enerzijds en de overige bedrijfsruimten anderzijds.
 Gevels en geveldelen zichtbaar vanaf het openbaar domein moeten op een
kwaliteitsvolle en architecturaal verantwoorde wijze worden afgewerkt.
 De gevels van de bedrijfsgebouwen, met uitzondering van het gedeelte met
de representatieve bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning, mogen uitsluitend gerealiseerd worden in lichtgrijze tot witte materialen.
 De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn.
 Technische installaties en constructies worden geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen of zijn niet zichtbaar van op de openbare weg, tenzij dit om (milieu)technische redenen niet mogelijk is.
9

Om verkeershinder op de omliggende wegen te vermijden, is het niet toegestaan dat bedrijven
rechtstreeks aantakken op een weg buiten het bedrijventerrein (bijv. Krochtenstraat aan westelijke
rand van de transportzone). De ontsluiting moet volledig gebeuren via de interne wegenis van het
bedrijventerrein.

Functionele invulling

 In bedrijven met als hoofdactiviteit op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie, logistiek en/of groothandel mogen volgende functies
gezamenlijk maximum 25% van de bebouwbare gelijkvloerse oppervlakte innemen: representatieve bedrijfsruimten, bedrijfswoning en productieruimten.
In bedrijven met value added logistics en services als hoofdactiviteit mogen
volgende functies gezamenlijk maximum 20% van de bebouwbare gelijkvloerse oppervlakte innemen: representatieve bedrijfsruimten en bedrijfswoning.
 Representatieve bedrijfsruimten, evenals de eventuele bedrijfswoning, worden ingericht aan straatzijde, tenzij dit om functionele redenen niet mogelijk
is.
 Minstens de helft van de vloeroppervlakte van het geheel van representatieve
bedrijfsruimten en/of een bedrijfswoning moet op een ongelijkvloerse verdieping voorzien worden.
 De bedrijfswoning moet geïntegreerd zijn in het bedrijfsgebouw en kan uitsluitend op de verdiepingen worden ingericht. De bruto-vloeroppervlakte bedraagt maximum 200 m². Het volume van de woning bedraagt maximum 1000
m³.

Ontsluiting bedrijfspercelen

 Bedrijfspercelen mogen enkel ontsloten worden via de interne wegenis van
het bedrijventerrein. Rechtstreekse ontsluiting naar wegen buiten het bedrijventerrein is niet toegestaan.
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10 Parkeren

Het is van belang dat elk bedrijf over voldoende parkeerplaatsen beschikt. De parkeerbehoefte
mag niet ten gevolge van een te beperkt parkeeraanbod worden afgewenteld op het openbaar
domein.
Het parkeeraanbod moet echter niet noodzakelijk volledig op eigen terrein worden voorzien. Dit
kan ook (geheel of deels) ingericht worden op een aanpalend of nabijgelegen perceel (in de vorm
van een gedeelde parkeerruimte op een aanpalend perceel) of op specifiek daartoe voorziene
collectieve parkings op het openbaar domein.
Om het aantal conflictpunten binnen het bedrijventerrein te beperken, is het niet toegestaan dat
parkeerplaatsen voor personenwagens rechtstreeks uitgeven op het openbaar domein.
Voor cliënteel en bezoekers moet het aantal parkeerplaatsen in verhouding staan tot het effectieve bezoekersaantal.
Het parkeren en stallen van meer omvangrijke bedrijfsvoertuigen wordt – omwille van de minder
attractieve verschijningsvorm – ingericht op de minder zichtbare delen van de bedrijfssites.

 Elk bedrijf moet de parkeerbehoefte voor werknemers en bezoekers opvangen op eigen terrein en/of specifiek daartoe voorziene gedeelde parkeerruimten.
 Parkeerplaatsen voor personenwagens mogen niet rechtstreeks uitgeven op
de interne wegenis. De ontsluiting van de parkeerzone(s) gebeurt via een
beperkt aantal in- en uitritten.
 Het parkeeraanbod wordt afgestemd op de aard en schaal van de activiteiten,
zowel voor personenwagens als voor fietsers.
 Het parkeren van bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens op eigen
terrein, wordt ingericht achter de voorgevelbouwlijn en mag niet zichtbaar zijn
vanaf het openbaar domein.
11 Voortuinzone

De voortuinzone tussen de gebouwen en het openbaar domein wordt ingericht als een kwaliteitsvolle buitenruimte, bij voorkeur met een semi-publiek karakter. Deze buitenruimte zal fungeren als
toegangszone tot de bedrijfsgebouwen en moet ook ruimte bieden voor parkeren. Het kan interessant zijn om de voortuinzones te koppelen met dat van een aanpalend perceel indien dit mogelijk
is. Niet alleen bekomt men zo een groter aaneensluitende buitenruimte; er ontstaat ook de mogelijkheid om parkeerruimte te delen.
Omheen de voortuinzones moet een haag of heg aangeplant worden. Dit heeft tot doel om het
straatbeeld te vergroenen. Daarnaast belet dit ook dat de bedrijfspercelen over de volledige
breedte kunnen worden opgereden (oneigenlijke toegangen en parkeerplaatsen). De hoogte van
de haag dient wel beperkt te blijven. De voortuinzone moet zichtbaar blijven vanaf het openbaar
domein, zowel in functie van de beeldkwaliteit als in functie van de verkeersveiligheid (zicht vanuit
de wagen bij in- en uitrijden).

 De onbebouwde zone tussen de voorgevellijn en het openbaar domein dat
niet ingericht is voor laad- en losactiviteiten, moet worden ingericht als een
kwaliteitsvolle voortuinzone met toegang tot de bedrijven, groenaanleg, parkeervoorzieningen en/of voorzieningen in functie van de waterhuishouding.
 De voortuinzones die niet ingericht zijn voor laad –en losactiviteiten, worden
omzoomd met een haag of heg met een hoogte van maximum 1 m. Onderbrekingen zijn toegestaan in functie van toegangen en paden.
 Ter hoogte van lange blinde gevels moeten in de onbebouwde zone tussen
gevel en het openbaar domein hoge beplantingen worden voorzien.

Inrichting – algemeen geldende bepalingen
Dit luik van de voorschriften geldt – in tegenstelling tot de voorgaande punten – voor al de
activiteiten en inrichtingen in de zone.

Dit luik van de voorschriften is van toepassing voor al de activiteiten in de zone.
12 Algemeen

Alle ingrepen in het bedrijventerrein moeten een zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit
als uitgangspunt hebben. Deze criteria worden bij elke beoordeling van een vergunningsaanvraag
in rekening gebracht.
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Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet getuigen van:
 zorgvuldig ruimtegebruik;
 een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen.
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13 Plaatsing van de gebouwen

Ook voor andere functies dan de eigenlijke bedrijven geldt dat er langs de autosnelweg minstens
een bouwvrije strook van 30 m breed gevrijwaard moet worden (cf. KB 04.06.1958).

De afstand tot de grens van de autosnelweg moet minimum 30 m bedragen.
14 Publiciteit

Publiciteit wordt optimaal geïntegreerd in de architectuur van het gebouw en/of in de inrichting van
de representatieve voortuinzone. Het aanbrengen van de publiciteit moet op een kwaliteitsvolle
wijze gebeuren. Aanplakborden waarbij publiciteit op een aanplakvlak gekleefd wordt, dient bv.
gemeden te worden. Alle specificaties en afmetingen betreffende publiciteit maken integraal deel
uit van het aanvraagdossier.
In het bedrijventerrein wordt ook één publiciteitsmast ten dienste van het bedrijventerrein als
geheel voorzien. Het is van belang dat deze voorziening kwaliteitsvol wordt vormgegeven en
gepositioneerd wordt op een doordachte locatie (bijv. aan één van de toegangen tot het bedrijventerrein.)

 Publiciteit is enkel toegestaan op gevels die uitgeven op het openbaar domein
of in de voortuinzone. De publiciteit moet op kwalitatieve wijze geïntegreerd
worden in de gevelcompositie en/of in de buiteninrichting, en moet ondergeschikt zijn in het totaalbeeld. Publiciteit aan gevels mag maximum 10% van
de voorgeveloppervlakte innemen en mag niet boven het dakvlak uitsteken.
Publiciteit voor derden is niet toegestaan.
 Verlichting van publiciteit is enkel toegestaan met neerwaarts gerichte, nietknipperende lichtbronnen. Publiciteit in de vorm van lichtreclame is niet toegestaan.
 In de zone is het toegestaan om maximum één publiciteitsmast ten dienste
van het bedrijventerrein als geheel te voorzien. Op deze mast kan enkel publiciteit voorzien worden voor functies die in het bedrijventerrein zelf gevestigd
zijn. De mast wordt ingeplant op een ruimtelijk-strategische locatie in het bedrijventerrein en wordt vormgegeven met maximale aandacht voor de esthetische kwaliteit. De bouwhoogte van de mast bedraagt maximum 35 m. Voor
deze voorziening is publiciteit in de vorm van lichtreclame uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat de verlichting ervan enkel tussen zonsopgang en
zonsondergang aan staat.
15 Buitenopslag

Het afschermen van buitenopslag van goederen gebeurt ofwel door de aanwezige bebouwing,
ofwel door groenschermen. Het beheer ervan (snoeien,…) is gericht op het verkrijgen van een
dicht scherm.
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Buitenopslag mag niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.
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Art. 1.1 Zone voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten
(overdruk)
Een ongestructureerde en verspreide inplanting van ondersteunende en dienstverlenende activiteiten in de transportzone is niet wenselijk. Er wordt gestreefd naar een ruimtelijke bundeling van
deze activiteiten. Hiertoe wordt in het RUP een daartoe voorziene zone afgebakend. Binnen deze
zone worden aanvullend op de algemeen toegestane functies, eveneens ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport, distributie en logistiek toegestaan. Het gaat om functies
zoals tankstations, restaurants, (vrachtwagen)parkings, etc.

In deze overdrukzone zijn aanvullend op de algemeen toegestane functies
eveneens ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport,
distributie en logistiek toegestaan.

Een van de voornaamste complementaire activiteiten die in deze zone kan worden ingericht, zijn
de tankstations. Voor nieuwe tankstations in de transportzone worden een aantal randvoorwaarden m.b.t. het uitrustingsniveau vooropgesteld. Dit heeft voornamelijk tot doel om nadelige effecten op de verkeersdoorstroming in het bedrijventerrein tegen te gaan. Door voldoende opstelplaatsen en parkeerplaatsen te voorzien op de site van het tankstation, kan men vermijden dat
vrachtwagens op het openbaar domein moeten aanschuiven of parkeren.
Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV's) zijn vrachtwagens die tot 25,25 m (i.p.v. 18,75 m)
lang zijn en tot 60 ton totale massa (i.p.v. 44 ton) mogen hebben.

Een tankstation in deze zone moet minstens met de onderstaande voorzieningen uitgerust zijn:
 minimum 10 tankpunten met bijhorende truck opstelplaats, waarvan minstens
3 aantoonbaar geschikt zijn voor langere en zwaardere vrachtwagens (LZV);
 minimum 1 truck opstelplaats voor wachtende klanten per tankpunt;
 minimum 1 vrij toegankelijke truck parkeerplaats per tankpunt;
 sanitaire voorzieningen (al dan niet gecombineerd met een winkel) gerelateerd aan het tankstation, met minimum 1 toilet per 3 tankpunten.

Bij de inrichting van tankstations moeten ook afdoende maatregelen worden genomen om het
risico op negatieve effecten op de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te vermijden.
Dit is een vereiste van de algemene bepaling m.b.t. integraal waterbeheer (zie bij Art. 0, punt 2).
In het bijzonder bij tankstations moeten er afdoende maatregelen worden genomen. Voor verdeelstations zijn er in de Vlarem-wetgeving hieromtrent al duidelijke regels opgelegd waaraan voldaan
moet worden, o.a.: “De bevoorradingsstandplaats van de motorvoertuigen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 bevindt zich steeds in de open lucht en op het terrein van de inrichting. De
vloer van de voormelde standplaats is vloeistofdicht en voldoende draagkrachtig en voorzien van
de nodige hellingen en eventueel opstaande randen, zodat alle gemorste vloeibare brandstoffen
afvloeien naar een collector en overeenkomstig de reglementaire bepalingen worden verwijderd.”
(Vlarem II Art. 5.6.2.1.5. §1.)
Zo is het aangewezen:
- de vloeistofdichte vloer bij de verdeelslangen voldoende ruim te voorzien, zodat ook gemorste
brandstof die mogelijks aan de banden blijft kleven en zo verspreid wordt over de uitrit, afvloeit
naar een kws-afscheider met coalescentiefilter;
- de verharde afritten, opstelplaatsen en parkeerplaatsen waterondoorlaatbaar uit te voeren en
van de nodige hellingen en eventueel opstaande randen te voorzien, zodat alle mogelijks vervuild water afvloeit naar een kws-afscheider met coalescentiefilter;
- de kws-afscheiders voldoende te dimensioneren om ook uitzonderlijke debieten bij intense
regenval te kunnen verwerken. Er dient een coalescentiefilter en alarmsysteem aanwezig te
zijn. Bovendien is minimaal 2 keer per jaar of telkens bij verzadiging reiniging nodig.
- de tankpunten te voorzien van een luifel.

Bij de inrichting van een tankstation moeten waar nodig maatregelen genomen
worden om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te vermijden. Uit het ontwerp dient duidelijk te blijken dat genoemde maatregelen afdoende worden toegepast.
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Art. 1.2 Groenbuffer (overdruk)
Om visuele hinder naar de omgeving ten gevolge van de activiteiten uit te sluiten, moet er aan de
randen van het bedrijventerrein een buffer worden gerealiseerd. In het zuidelijke gedeelte van het
bedrijventerrein is er destijds bij de ontwikkeling van dit deel aan zuidelijke en westelijke zijde een
groenbuffer aan de rand voorzien. Deze wordt in het RUP bestendigd.

Binnen deze overdrukzone moet een groenbuffer worden ingericht die de bedrijvigheid afschermt ten opzichte van de omgeving. De buffer moet voldoen aan de
voorwaarden van visuele afscherming en landschappelijke inpassing.
De groenbuffer wordt beplant met een combinatie van hoogstammig groen en
struiken, al dan niet gecombineerd met inrichtingen in functie van waterbeheersing of geluidswering. De buffer wordt samengesteld uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.

Binnen de zone zijn uitsluitend de hiernaast opgesomde werkzaamheden mogelijk.
Bebouwing, constructies en verhardingen zijn als dusdanig niet mogelijk, tenzij deze nodig zijn in
functie van waterbeheersing, geluidswering of nutsleidingen.

In de zone zijn uitsluitend volgende werken en handelingen toegestaan, voor
zover de bufferende functie behouden blijft:
 werken en handelingen die nodig of nuttig zijn voor het bufferen van de bedrijfsactiviteiten;
 het aanleggen en onderhouden van infrastructuur in functie van waterbeheersing of geluidswering;
 werken en handelingen aan waterlopen in of grenzend aan de groenbuffer;
 het herstellen, verplaatsen of (her)aanleggen van nutsleidingen langs openbare wegenis;
 het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor langzaam verkeer dwars
door de buffer met een maximale breedte van 3 m.

Op sommige plaatsen overlapt de groenbuffer met de ruimingsstrook van de Meerloop. Om machinale ruiming mogelijk te maken, gelden er in deze strook strikte regels m.b.t. de plaats en de
wijze waarop beplantingen voorzien kunnen worden.

Binnen de ruimingsstrook langs een waterloop (cf. Art. 3) zijn beplantingen enkel
mogelijk volgens onderstaande bepalingen:
 Bomen mogen enkel geplant worden tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin
van de waterloop (cf. Art. 3) met een tussenafstand van minimum 10 m en
maximum 15 m.
 Struiken mogen enkel geplant worden tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin
van de waterloop (cf. Art. 3) met een maximale hoogte van 1,5 m.

De verschillende delen van de buffer worden op een gelijkwaardige wijze beheerd. Dit beheer
moet uitgevoerd worden volgens de principes van duurzaam ecologisch beheer.

Het beheer van de groenbuffer is gericht op het verkrijgen van een dicht scherm.
De buffer wordt ecologisch beheerd.
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Art. 1.3 Groenscherm (indicatieve aanduiding)
In het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein (i.c. het oudere gedeelte van de transportzone)
is in tegenstelling tot het zuidelijke gedeelte geen globale groenbuffer aan de randen voorzien.
Hier dienen de bedrijven zelf in te staan voor de landschappelijke inpassing van de bedrijfsactiviteiten en –infrastructuur.

Ter hoogte van deze indicatieve aanduiding moet een groenscherm worden
gerealiseerd die de bedrijvigheid landschappelijk inpast in de omgeving.

Aangezien de achterzijde van de bedrijfspercelen grenzen aan de Blauwputten en Leiloop, dient
er rekening gehouden te worden met de ruimingsstrook van 5 m langsheen de waterloop. Dit is
bepalend voor wat er realiseerbaar is als groenscherm. Zeker gelet op het feit dat een groot deel
van de bestaande bedrijven in de bestaande toestand al bedrijfsinfrastructuur voorzien hebben tot
tegen of zelfs in de ruimingsstrook.
Om tot een afdoende landschappelijke inkleding te komen van het bedrijventerrein die verenigbaar is met de ruimingsstrook langs de waterloop, wordt er geopteerd voor de aanplanting van
een bomenrij, al dan niet in combinatie met lage struiken. Om machinale ruiming mogelijk te maken, gelden er wel strikte regels m.b.t. de plaats en de wijze waarop deze in de ruimingsstrook
voorzien kunnen worden.

Het groenscherm bestaat minstens uit een bomenrij, al dan niet gecombineerd
met struiken. Het groenscherm wordt samengesteld uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.
Bomen mogen enkel geplant worden:
 ofwel tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de waterloop (cf. Art. 3) met
een tussenafstand van minimum 10 m en maximum 15 m;
 ofwel buiten de ruimingsstrook langs de waterloop (cf. Art. 3).

Het is wenselijk dat de ruimingsstrook langsheen de Blauwputten en Leiloop ingericht wordt als
een onverharde groenstrook. Bedrijven mogen in deze strook geen verhardingen of andere infrastructuur voorzien. Ook brandwegen dienen buiten deze strook te vallen.

Ter hoogte van het groenscherm dient de ruimingsstrook langsheen de waterloop (cf. Art. 3) maximaal als een onverharde groenstrook te worden aangelegd.
Verhardingen, constructies of buitenopslag ten dienste van de bedrijvigheid zijn
in ieder geval niet toegestaan in de ruimingsstrook.

Struiken mogen enkel geplant worden:
 ofwel tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de waterloop (cf. Art. 3) met
een maximale hoogte van 1,5 m;
 ofwel buiten de ruimingsstrook langs de waterloop (cf. Art. 3).

Het groenscherm dient op het bedrijfsperceel gerealiseerd te worden uiterlijk in
het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning op datzelfde perceel.
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2 Stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

Art. 2

Zone voor kennis- en onderzoeksvoorzieningen
Categorie van gebiedsaanduiding “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”

Bestemming
Deze zone wordt voorzien om ruimte te bieden aan een kennis- en onderzoeksinstelling gelieerd
aan de boomteeltsector die gerealiseerd zal worden in het kader van de ontwikkeling van het
Business Centre Treeport net ten noorden van het plangebied.

Deze zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, in het bijzonder voor
onderzoek en kennisontwikkeling en hieraan gerelateerde opleidingsactiviteiten.

In de zone worden ook kansen geboden aan complementaire voorzieningen en dienstverlenende
bedrijven met een relatie tot de hoofdbestemming. Voorbeelden zijn een gemeenschappelijk restaurant, bank-/postloket, etc.

Volgende functies zijn als nevenbestemming toegelaten:
 complementaire voorzieningen en dienstverlenende bedrijven.

Voorbeelden van hernieuwbare duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, etc.
Onder openbare verharde ruimten wordt verstaan: straten, pleinen, parken, parkeervoorzieningen,
...
Onder openbare groene ruimten wordt verstaan: graspartijen, bermen, groenvoorziening, ...
Voorbeelden van openbare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare (sfeer)verlichting,
bushokjes, fietsenstallingen en ander straatmeubilair. Voorbeelden van openbare nutsvoorzieningen zijn technische elektriciteitscabines, verdeelkasten, constructies en infrastructuur m.b.t. de
waterhuishouding (bijv. bufferbekkens, waterzuivering,…), etc.

In de zone zijn tevens volgende activiteiten en voorzieningen toegestaan, voor
zover ze de algemene bestemming van de zone niet in het gedrang brengen en
de goede ruimtelijke ordening niet schaden:
 installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie;
 openbare verharde en groene ruimten;
 openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen.

Inrichting
Alle ingrepen in de zone moeten een zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt hebben. Deze criteria worden bij elke beoordeling van een vergunningsaanvraag in
rekening gebracht.

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover de goede ruimtelijke ordening
niet geschaad wordt.
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet getuigen van:
 zorgvuldig ruimtegebruik;
 een kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebouwen.
De afstand van gebouwen tot de grens van de autosnelweg moet minimum 30 m
bedragen.
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
2 Stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

Art. 3

Waterloop (indicatieve aanduiding)
Categorie van gebiedsaanduiding cf. onderliggende bestemming

In de transportzone zijn er een aantal waterlopen die het bedrijventerrein doorkruisen of die gelegen zijn aan de rand ervan. Concreet gaat het om de volgende waterlopen:
- Blauwputten en Leiloop (2de categorie – westrand plangebied in noordelijke helft)
- Eyntsche Meirloop (2de categorie – oost-west doorheen het plangebied)
- Meerloop (2de categorie – westrand plangebied in zuidelijke helft, deels net buiten het plangebied gelegen)
Deze dienen behouden te blijven in het bedrijventerrein, bij voorkeur in open bedding, tenzij dit om
ruimtelijke, functionele of milieutechnische redenen niet mogelijk is.
In functie van onderhoud en ruiming van de waterlopen in het bedrijventerrein wordt er langsheen
de waterlopen een ruimingsstrook van 5 m breed voorzien.
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Bestemming
De indicatieve aanduiding duidt het tracé van de waterlopen in het plangebied
aan.
Inrichting
De waterlopen in het plangebied dienen behouden te blijven.
Langsheen de waterlopen dient er een ruimingsstrook te worden vrijgehouden
met een minimale breedte van 5 m gemeten vanaf de kruin van de waterloop. In
deze ruimingsstrook zijn er geen gebouwen, constructies, buitenopslag of beplantingen toegestaan die het onderhoud en de ruiming van de waterloop zouden kunnen belemmeren.
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